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Beste SPiN-leden, 
 
Hierbij een update over wat er in juni gebeurd is achter de schermen van SPiN. Als hier nog vragen of 
opmerkingen over zijn, kun je altijd terecht bij een van de bestuursleden.  
 
Activiteiten: 
2 – 6 juni:  Uitwisseling naar Padova 
4 juni:   Afterborrel studiereis 
6 juni:   Training presenteren 
13 juni:   Kroegentocht SocialCie 
17 juni:   Actieve leden voorlichting 
18 juni:   ALV 
21 juni:   Lustrumdag  
24 juni:   SPiN-break 
 
ALV’s: 
- Er is een ALV geweest op 18 juni. Tijdens deze ALV is het VIe kandidaatsbestuur voorgesteld en zijn 
er drie nieuwe leden van de Raad van Advies ingestemd. 
 
Lustrum: 
- De laatste dingen voor de Lustrumdag zijn geregeld. 
- Er is een bijeenkomst geweest met de voorzitters van de commissies die een activiteit organiseren 
op de Lustrumdag. 
- Er is een ‘facebookbom’ gedaan ter promotie van het lustrum. 
- De Lustrumdag heeft plaatsgevonden en was een groot succes! 
 
Betrokkenheid en toegankelijkheid: 
- Het bestuur heeft snoep uitgedeeld na de laatste tentamens van de eerstejaars. 
- Het bestuur is gaan borrelen met de Lezing & Debat commissie en de SocialCie 
- Het bestuur heeft een bierproeverij gedaan met de Training & Informatiecommissie 
- Het bestuur is gaan golven met de sportcommissie 
 
 
Digitalisering: 
- Er is feedback gegeven op de lay-out van de nieuwe site en deze is verwerkt door de ontwikkelaars. 
 
Onderwijs:. 
- Alle docenten zijn gemaild voor de literatuur voor het 1e semester volgend jaar: boekenlijst 
opgesteld voor de webshop en ook boekenlijsten bij de masterverenigingen geregeld 
- De docenten zijn geïnformeerd over de wisseling van studystore naar studieboeken.com inclusief 
uitleg. 
- Het buddyproject en de uitwisseling van SPiN zijn voorgedragen voor de internationaliseringsprijs. 
 
Balans: 

/ 
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Extern 

- Er is een nieuwe sponsor gevonden voor de kortingspas! Wie dat is houden we nog even 
geheim… ;) 
- Er zijn nieuwe afspraken gemaakt met Pro Persona in verband met de verbintenis met bedrijven uit 
het werkveld. 
- De eerste alumni-update is ontvangen en erg positief ontvangen! 
- Er is een nieuw sponsorcontract met Café de Fuik voor twee borrels ter waarde van €200,- 
- De samenwerkingsovereenkomst met Karin Naaijkens is getekend in verband met de verbintenis 
met bedrijven uit het werkveld. 
- Er zijn onderhandelingen geweest met LUX om daar de Bedrijvendag te laten plaatsvinden. Helaas 
blijkt dit voor SPiN financieel niet haalbaar. 
 
Commissies: 
- Er is een nieuwe afspraak geweest over het communicatiesysteem met de ontwikkelaars. 
- Met de Internationaliseringscommissie is de uitwisseling en het buddyproject geëvalueerd en de 
financiën zijn op orde gemaakt. 
 
Financiën: 
- Er is achter openstaande debiteuren aangegaan.  
 
Overig: 
- De laatste Sollicitatiegesprekken zijn gevoerd en het Kandidaatsbestuur is gevormd. 
- Het bestuur is met het kandidaatsbestuur naar de SOFv BBQ geweest om daar kennis te maken met 
alle andere nieuwe besturen. Dit was een zeer geslaagde avond. 
- Het inwerken van het kandidaatsbestuur is begonnen: de draaiboeken worden op dit moment 
afgemaakt en de eerste afspraken zijn gemaakt. 
- Er heeft weer een SSPN bijeenkomst plaatsgevonden met onze broertjes, dit keer bij Cedo Nulli in 
Rotterdam.  Er is gesproken over het Landelijk Psychologie Symposium, het NIP en de 
kandidaatsbesturen. 
- Er is een FOS bijeenkomst geweest waarin de nieuwe opzet voor het FOS van volgend jaar 
besproken is. 
- Laatste vergadering van het OLC heeft plaatsgevonden. 
 


